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Den værste dag i mit liv. 

VM kvalifikation 

”Hjemløs” 

NU venter Kazan !!!!!! 

 

 
2015… 
Mit 2015 startede rigtig godt.   

Efter nogle dejlige dage i New York hvor jeg sammen med nogle venner bød det nye velkommen med udsigt 

over byen fra Brooklyn Bridge, stod den på mega hård træning hjemme i bassinet i Baltimore. 

Det er altid hårdt at komme i gang igen efter en lille ferie, men man fyldt med energi og det fedt at vide at der 

ligger en periode med hård og stabil træning frem mod sæsonens mål, de første uger kan man virkelig mærke 

man har en krop med muskler, og man er konstant træt og øm.   

 

Colorado Springs. 
I februar stod der træningslejr på listen. 

Tre uger på Olympic Training Center i Colorado Springs. 

Som jeg vist før har skrevet er det et super fedt, dejligt og godt sted at være på træningslejr. 

Vi bor, træner og spiser på Centeret, der er træningscenter for 10 sportsgrene, der er svømmere fra alle dele af 

USA samt top atleter fra de øvrige sport grene. 

Så der er masser af liv og det jo altid sjovt at møde sports folk fra andet end svømme miljøet. 

 

Vi har super faciliteter til rådighed. 

Ud over den daglige træning foretager vi os ikke så meget andet. 

Men ind imellem tager vi ind til byen, spiser og går måske en tur i biografen. 

Som sædvanlig fejrede jeg min fødselsdag langt fra familien, jeg er lidt i tvivl, men jeg tror det er 13. gang, så 

det er næsten halvdelen af mit livs fødselsdage ;-) 

 

                     
 

 

                          
 



American Short Course  
På vej hjem fra Colorado var vi lige ”et smut” i Texas for at svømme stævne. 

Det er altid spændende hvad kroppen kan efter en hård trænings lejr, men jeg havde et rigtig godt stævne, 

selvom jeg stadig har lidt svært ved at forholde mig til yards løb.  

Distancer som 500 og 1650 yards og tider på disse er ikke helt naturlige i mit hoved. Og da jeg stort set aldrig 

træner i yards bassiner driller vendingerne mig en del. 

Men det blev et godt stævne for mig med 4 personlige rekorder.  

Tiden på 1650 yards er jeg mest glad for, den 5. hurtigste tid der nogen sinde er svømmet, oven på en hård 

træningslejr uden nævneværdig konkurrence. 

 

Camille. 

Tilbage i Baltimore var jeg efter mine stævne resultater så klar, så glad, så motiveret, nu skulle formen 

finpudses frem mod mit næste stævne, Arena Pro Swim i Mesa, hvor jeg skulle klare kravtid til sommerens 

VM i Kazan. 

Men allerede efter en dag hjemme, fik jeg mit livs frygteligste besked. 

Min veninde den Olympiske mester på 400 fri fra London 2012 Camille Muffat, som jeg lærte at kende og 

som jeg var blevet meget, meget gode venner med det år jeg boede i Nice, var blevet dræbt ved en helikopter 

ulykke i Argentina. 

Min roomie i huset i Baltimore så det i fjernsynet, og løb ned til mig, hun ville ikke have jeg pludselig hørte 

det og så var helt alene. 

Det blev en lang nat hvor jeg græd og stirrede ud i luften. 

Kun 2 dage før havde jeg skrevet med Camille, hvor vi aftalte at når hendes TV optagelser var overstået, 

skulle vi finde en dato for hvornår hun skulle besøge mig i Baltimore.   

De næste uger mistede jeg fokus, pludselig virkede VM kvalifikation og svømning ligegyldigt, uden 

betydning i den større sammenhæng hvor livet er det vigtigste.  

Jeg savnede min familie, mine tætte venner, blev nervøs, en ulykke kommer jo sjældent alene, men et eller 

andet sted fik jeg også den tanke, at Camille vil have ønsket jeg skulle fortsætte, ønsket jeg skulle præstere og 

langsomt genvandt jeg lysten til at svømme. 

 

Det var, og er stadig, urealistisk at Camille er væk, at vi aldrig mere skal tale sammen, hygge sammen, grine 

eller græde sammen, at hun kun 25 år gammel bare ikke er i mit liv mere. 

Men denne frygtelige begivenhed har lært mig mit livs vigtigste lektie. 

Livet er skrøbeligt, jeg vil aldrig mere tage det for givet, jeg vil prøve kun at fokusere på de gode oplevelser 

og lære af, men glemme, de dårlige for livet er stort og vidunderligt. 

     
 

 

                          



VM kvalifikation i Mesa. 
Midt i april svømmede jeg mit første langbane stævne i 2015. 

Det var her jeg skulle kvalificere mig til VM på 400m og/eller 800m fri. 

Jeg kom under kravtiden i begge løb. 

Tiderne var ikke som jeg drømte om en måned før, men oven på en grim periode var trænerne og jeg tilfredse. 

Nu kunne vi i fred og ro planlægge træningen frem mod Kazan. 

 

 

                                
 

Hjem til Danmark 
Jeg fløj direkte fra Arizona til Danmark, og det er længe siden jeg har glædet mig så meget til at komme hjem. 

Hjem til familien, hjem til dem jeg holder af. 

 

Selvfølgelig var der tid til et besøg hjemme i min klub Gentofte. 

Jeg havde en dejlig eftermiddag hvor jeg var træner for vores Hajhold. 

Vi havde nogle rigtig dejlige og sjove timer. 

Det er altid skønt med en flok unge svømmere, der fyldt med energi, glæde og nysgerrighed kaster sig ud i nye 

øvelser og som brænder for svømning. 

 

                     
 

 

 

                          
 

 



 

Efter træningen var der et klub arrangement hvor jeg fik lov at holde et indlæg om mit liv som svømmer og 

min mor fortalte om, hvordan det er at være mor til en topsvømmer. 

Der var en rigtig dejligt arrangement, med en masse gode og spændende spørgsmål, og vi sluttede selvfølgelig 

med autograf skrivning. 

 

  

                                                                                           
 

 

Dagene gik hurtigt og sidst på ugen fløj jeg til Nice. 

Her fik jeg mulighed for en tur ”Down Memory Lane”.  

Heldigvis havde min mor sagt ja til at rejse med mig for det var på mange måder en meget tung rejse. 

Men turen var, som jeg havde håbet, rigtig god for mig,  

Vi besøgte de steder Camille og jeg plejede at komme, jeg var forbi svømmehallen, vores lejligheder og spiste 

på vores ynglings restauranter, hvor jeg havde mulighed for at mindes og huske de gode timer vi havde. 

Jeg deltog i klubbens træning og jeg fik lagt en blomst på graven. 

Jeg fik lukket et kapitel i mit liv, et kapitel jeg nu kan se tilbage på med glæde og ro. 

 

 

                   
 

 

 

                          
 

 



Baltimore 
Tilbage i Baltimore havde jeg travlt. 

Ida en af mine holdkammerater stoppede, og flyttede ud af vores hus, havde Allison og jeg i marts besluttet, at 

opsige lejekontrakten på huset, vi havde simpelthen ikke råd til at betale huslejen når vi kun var 2.  

I starten tog jeg det roligt for jeg vil bare leje en billig et værelses lejlighed, men det viste sig, at fordi jeg ikke 

har permanent visum, kunne jeg ikke leje noget. 

Den 15. maj stod jeg ”hjemløs” på gaden med 2 kufferter, resten af min baggage og mine møbler var 

opmagasineret.  

Heldigvis har jeg en dejlig veninde, den mange dobbelte paralympiske Guld medalje vinder Jessica Long som 

tilbød at jeg kunne flytte ind hos hende og hendes roomie i deres lejlighed. 

Jeg har ikke mit eget værelse, men vi har det godt og super hyggeligt.  

Nogen varig løsning er det ikke.  

 

Arena Pro Swim series og endnu en træningslejr 
Midt i maj deltog jeg ved 5. afsnit af denne serie i Charlotte, North Carolina. 

Og denne gang gik det som jeg håbede. 

På 1500m fri svømmede jeg den næst hurtigste tid i verden i år,   

Og det blev til super hurtige tider på 400m og 800m fri. 

          
 

En måned efter gik det løs ved den sidste afdeling af serien i Santa Clara, Californien, ved dette stævne 

koncentrerede jeg mig om 400m fri, hvor jeg svømmede endnu hurtigere end i maj og 800m hvor tiden 

matchede mit løb i Charlotte. 

 

            
 

 

                          
 

 



Dagen efter var vi tilbage på OTC i Colorado. Sæsonens anden træningslejr.  

Her opholder jeg mig i øjeblikket, i gang med de sidste hårde afgørende træningsuger på vejen mod Kazan. 

 

 

                               
 

 

I næste uge kommer jeg til Danmark, og jeg glæder mig rigtig meget til at komme hjem, det har været et en 

periode med mange udfordringer og det bliver dejligt bare at kunne sidde sammen med familien og slappe af i 

hyggelige og trygge rammer. 

 

Ambassadør 

Tidligere i år spurgte Svømmeunionen om jeg ville støtte op om det store 3 årige projekt som Unionen i 

samarbejde med Trygfonden og andre er ved at rulle ud.  

”Alle skal lære at svømme” 
Jeg er utroligt stolt over at være udnævnt til ambassadør for dette projekt. 

Det betyder meget for mig, at jeg kan være med til at skabe opmærksomhed om projektet, som er uhyre vigtigt 

– særligt i et land som Danmark, hvor der aldrig er langt til stranden uanset hvor, du befinder dig.  

At hvert andet barn ikke kan svømme 200 meter, og derfor ikke er svømmedueligt, er en vigtig sag at få sat 

fokus på. 

                                         
 

                          
 



100 Året 

I foråret fik jeg også et andet spændende tilbud. 
Den 5. juni fejrede Danmark at det er 100 år siden Grundloven af 1915 blev vedtaget. 

100 år siden danske kvinder fik stemmeret. 

100 år siden vi fik reelt demokrati i Danmark !!!!!! 

                                  
Jeg var meget glad, stolt, beæret og lidt nervøs da jeg blev spurgt om jeg havde lyst til, på vegne af det 

”Officielle Danmark” at være en af de 100 kendte danskere der skulle holde min personlige fødselsdags tale 

for Danmarks Grundlov. 

Og selvfølgelig ville jeg prøve kræfter med dette, dels elsker jeg udfordringer og samtidig synes jeg det har 

været dejligt at få lejlighed til at tale om andet end min svømme karriere.  

Hvis du har misset min tale, har du muligheden for at læse den her: 

http://100aaret.dk/100-talere/grundlovstalere-l-o/lotte-friis 

 

Lidt af hvert 
Ud over træning, træningslejre og stævner har jeg selvfølgelig også mulighed for at slappe af nyde nogle af 

alle de oplevelser jeg får ved at bo her i USA. 

Som en Baseball kamp på Camden Yards, hvor der altid er helt fyldt når byen støtter de lokale helte fra 

”Orioles”. 

Besøg i New York der kun ligger få timer væk er en af mine favoritter. 

   

                

                          
 

http://100aaret.dk/100-talere/grundlovstalere-l-o/lotte-friis


Jeg har også været til Taylor Swift koncert. 

Og en dejlig aften tur i den nærliggende Robert E Lee park eller bare en tur i byen på cafe er dejlige 

oplevelser.  

 

                              
 

 

 

 

VM 
2. august starter VM i Kazan, men allerede 16. juli rejser jeg sammen med det danske landshold på 

træningslejr i Kroatien.  

Det er her de sidste detaljer skal på plads. 

Jeg er tilmeldt 400m, 800m og 1500m fri. 

Jeg føler min form er ved at være hvor den skal, så nu mangler jeg bare at det hele, inklusiv nedtrapningen, 

går op i en højere enhed frem mod starten i Kazan.  

Jeg er ikke i tvivl om at konkurrencen vil være hård, men jeg vil kæmpe for at nå mine mål og så håber jeg det 

rækker til medalje. 

 

God sommer    

 

       

Husk du kan altid følge mig og mit liv på  

http://lottefriis.net/ 

https://www.facebook.com/pages/Lotte-Friis/53248818974    

Twitter   @lottefriis                                    
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